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लाचनारम ददलव  

तुभच्मा गालात लाचनारम आशे का? आऩल्मा 
गालात लाचनारम नाशी अळी कल्ऩना देखीर तमु्शी 
करू ळकत नाशी, शो ना? ऩयॊतु ळॊबयेक लऴााऩलूी 
अनेक ळशयाॊभध्मे अथला गालाॊभध्मे भोपत लाचनारम 
नव्शत.े आलडीच े ऩसु्तक घयी लाचामरा घेऊन मेणे 
अव े काशी त्माकाऱी नव्शतेच. श्रीभॊत रोक तेलढे 
ऩसु्तके लाचत कायण ऩसु्तके वलकत घेणे केलऱ 
त्माॊनाच ळक्म शोते.  

अॉड्र्म ु कानेगी नालाच्मा भाणवारा भात्र लाटे की 
रोकाॊना ऩादशजे तेव्शा ऩसु्तक लाचामरा मभऱामरा 
शले. ऩने्सवल्लनेनमाभधल्मा वऩट्वफगा ळशयात एका 
गयीफ कुटुॊफात त्माॊच े ऩारन ऩोऴण झारे. त्मालेऱी 
म्शणजे १८५० च्मा आवऩाव नतथ े एकशी लाचनारम 
नव्शत.े ऩण वऩट्वफगा भधे एक भशाळम शोते, जे 
नोकयी कयणाऱ्मा भरुाॊना आऩल्मा लाचनारमातीर 
ऩसु्तके लाचामरा देत.  

त्मा लाचनारमात जेव्शा अॉड्र्म ु ऩसु्तक 
घ्मामरा जात तेव्शा त्माॊना लगेऱाच आनॊद 
मभऱे. त्माॊच्मावाठी ती आमषु्मबयावाठी अनभोर 
आठलण शोती. तवाच आनॊद इतय भरुाॊनाशी 
मभऱाला अवे त्माॊना लाटे.  

प्रकयण एक 



भोठेऩणी अॉड्र्म ुकानेगी हमाॊची 
अभेरयकेतीर भोजक्मा अनत 
धनाढ्म व्मक्तीॊभध्मे गणना शोऊ 
रागरी. ऩयॊतु गयीफ भरुाॊना 
अवणायी ऩसु्तकाॊची बकू भात्र त े
कधीच वलवयर ेनाशी.  

लाचनारमातून  
ऩुस्तक कवॊ आणामचॊ?  

तुम्शी शे ऩुस्तक कुठल्मा 
वालिजननक लाचनारमतून 
घेऊन आरा आशात का?  
शो नॊ? म्शणजे तुम्शीशी 
दयलऴी लाचनारमाचा लाऩय 
कयणाऱ्मा राखो अभेरयकन 
रोकाॊप्रभाणे एक आशात. 
वलद्माथी, ऩारक, सळषक, 
छोटी भुरॊ अवे कुणीशी शलॊ 

तुम्शी जय शे ऩसु्तक वालाजननक लाचनारमातून 
आणरे अवेर तय त्मावाठी तमु्शारा कुठरेशी ऩवेै 
द्मामरा रागरे नवतीर. ळाऱा आणण 
यस्त्माॊप्रभाणेच लाचनारमाचशेी ऩवेै नागरयक 
कयाच्मा द्लाये बयतात. ऩण तुम्शा भरुाॊना जय 
जलऱऩावच्मा लाचनारमातून ऩसु्तक आणामच े
अवेर तय  एकशी ऩवैा द्माला रागणाय नाशी. 
(ऩसु्तक उमळया ऩयत ददरे तय भात्र दॊड बयाला 
रागतो) अभेरयकन लाचनारमाची वगळ्मात चाॊगरी 
गोष्ट म्शणजे कुणाराशी लाचनारमात जाता मेते.   

ऩढेु आऩल्मा आमषु्मबयाची ऩणूा कभाई त्माॊनी 
वभाजावाठी दान केरी. त्मातरा फयाच भोठा बाग 
जगबयातल्मा अनके ळशयाॊभधे वालाजननक 
लाचनारमे उघडण्मावाठी लाऩयरा गेरा. कदाचचत शे 
ऩसु्तकशी तुम्शी अॉड्र्म ु कानेगी लाचनारमातून 
आणरे अवेर.  

 त े ऩुस्तक लाचनारमातून घेऊन मेऊ ळकतात. 
तुम्शारा तुभचॊ नाल सरहशता मेऊ रागरॊ की रगेच 
तुम्शी लाचनारमाच ेवबावद शोऊन तुभच्मा नालाचॊ 
काडि फनलून घेऊ ळकता. त्मा काडिलय शलॊ तेव्शा 
आर्ण शलॊ ते ऩुस्तक सभऱू ळकतॊ. फव पक्त 
आऩल्मा आलडीचॊ ऩुस्तक ननलडामचॊ, काडि 
दाखलामचॊ आर्ण लाचण्मावाठी घयी घेऊन मामचॊ.    



 

प्रकयण दोन 

डनपभाराइनभधीर  
फारऩण  

अॉड्र्म ु कानेगी हमाॊचा जसभ २५ नोव्शेंफय १८३५ 
भधे स्कॉटरॊडजलऱीर डनफ़भाराइन नालाच्मा एका 
छोट्मा ळशयाभध्मे झारा. अॉड्र्मचु े लडीर वलल्मभ 
कानेगी वलणकय शोते. डनफ़भाराइनभधीर इतय 
वलणकयाॊवायखेच तशेी शातभागालय कऩड े वलणत. 
तेथीर वला वलणकय अनतळम वुॊदय टेफर क्रोथ 
मळलामच.े नतथरे टेफर क्रोथ जगबयात प्रमवद्ध शोते. 

औद्मोचगक क्ाॊतीचा प्रवाय लाढल्मान े१८३५ भध्मे 
ऩवेै कभालणे तेलढे वशज नव्शत.े शाताभागाऩेषा 
कायखासमाॊभध्मे मॊत्राॊलय भोठ्मा प्रभाणालय स्लस्त 
काऩड तमाय कयणे वोऩ ेझारे शोते.  

 
  

डनपभिराइन, स्कॉटरॊड भधीर अॉड्र्म ु
कानेगी ह्माच ेजन्भस्थान आता 

वॊग्रशारमाच्मा रुऩात जतन केरे आशे.  



औद्मोगगक क्ाॊती 

अठयाव्मा ळतकाभधे इॊग्रॊडभधे औद्मोगगक 
क्ाॊतीची वुरुलात झारी. औद्मोगगक क्ाॊतीच्मा 
आधी फशुताॊळ रोक छोट्मा गालाॊभध्मे याशून 
ळेतीलय गुजयाण कयत शोते. वलल्मभ 
कानेगीवायखे कुळर कायागीय ऩोटाऩाण्मावाठी 
घयातच शस्तव्मलवाम चारलत. ऩयॊतु औद्मोगगक 
क्ाॊती झाल्माभुऱे लापेलय अथला इतय इॊधनालय 
चारणायी मॊत्रॊ भोठ्मा प्रभाणालय लाऩयामरा 
वुरुलात झारी. मा मॊत्राॊलय काभ कयण्मावाठी 
रोकाॊचे रोंढे गालातून ळशयात मेऊ रागरे. 
वलणकय आर्ण इतय अनेक कुळर काभगायाॊनी 
शातान े केरेल्मा लस्तूॊऩेषा मॊत्रालय फनलरेल्मा 
लस्तू खूऩ स्लस्त अवल्माने त्माॊचा योजगाय गेरा.  

औद्मोगगक 
क्ाॊतीभुऱे 

कायखान्मात 
भोठ्मा प्रभाणात 
स्लस्त  लस्तू  
फनू रागल्मा. 

अॉड्र्म ु कानेगीच्मा लडीराॊना कऱून चकुरे की 
डनपभाराइनभधे कुटुॊबफमाॊच े ऩारनऩोऴण कयणे ळक्म 
नाशी आशे. ळशयातीर नलीन काऩड चगयणी खूऩ भोठ्मा 
प्रभाणालय काऩड फनल ू रागरी शोती. शातभागालयच्मा 
कऩड्माऩेषा शे खूऩ लेगान े फनत शोते आणण ककॊ भतशी 
खूऩ कभी शोती. भोठ्मा कष्टाने त्माॊनी आऩल्मा 
कुटुॊबफमाॊवश स्कॉटरॊड वोडामचा ननणाम घेतरा. त्माॊना 
आळा लाटत शोती की अटराॊदटक भशावागयच्मा 
ऩरीकडीर “वॊधीचा प्रदेळ” म्शणून ओऱखरी जाणायी 
अभेरयका आमषु्मात वखु आणेर.   



नव्मा बूभीलयीर वाशवे 

अॉड्र्म ु कानेगी आणण 
त्माॊच े कुटुॊफीम अभेरयकेत 
वऩट्वफगा, ऩेन्सवल्लेननमा 
इथे याशामरा आर.े 
अॉड्र्मचु्मा दोन भालश्मा 
आधीऩावनू वऩट्वफगारा 
याशत शोत्मा. तवेच 
स्कॉटरॊडलरूनशी  बयऩयू 
रोक इकड े स्थानमक 
झारेरे शोते. त्माभऱेु 
कानेगी ऩरयलायारा नलीन 
दठकाण घयच्मावायखे 
लाटत शोते.  

१८५० - वऩट्वफगि, 
ऩेन्न्वल्लेननमा  

  

वऩट्वफगि, ऩेन्न्वल्लेननमा 
वऩट्वफगि ऩेन्न्वल्लेननमाच्मा नऋैत्मेकडीर 
एक बाग आशे. नतथ े अल्रेघ्नी आर्ण 
भोनोंगशेरा नद्माॊचा वॊगभ शोऊन ऑहशमो 
नदी उगभ ऩालते. आता वऩट्वफगि शे स्टीर 
उत्ऩादनाच ेजगातीर वलाित भोठे कें द्र आशे. 
इथरी रोकवॊख्मा लीव राखाशून अगधक 
आशे. 

प्रकयण तीन 

वऩट्वफगि 



वलल्मभ कानेगीनी लेऱ न 
दलडता रगेचच शातभाग वुरु 
केरा. ऩण इथेशी कायखासमात 
फनलरेल्मा लस्त ू शातान े
फनलरेल्मा लस्तूॊऩेषा 
ककतीतयी स्लस्त ककॊ भतीत 
उऩरब्ध शोत्मा शे त्माॊनी 
ऩादशरे. अभेरयकेत आणण 
स्कॉटरॊडभधे काभ कयणे 
हमात काशीशी पयक नव्शता. 
त्माॊचे पायच कभी 
टेफरक्रोथ वलकरे जात शोते 
त्माभुऱे ते खूऩ ननयाळ झारे.  

ऩेन्न्वल्लेननमाभधे स्थानमक 
झाल्मालय वलल्मभ कानेगीना 
कऱरॊ  की कायखान्मात 

फनलरेल्मा लस्तूॊना शाताॊनी 
केरेल्मा लस्तूॊऩेषा जास्त 

भागणी आशे.  

औद्मोचगक क्ाॊतीभुऱे    
वलल्मभ कानेगी शतफर झारे 
शोते. ऩयॊतु ककळोयलमीन 
अॉड्र्मुचा स्लबाल भात्र खूऩ 
उत्वाशी शोता. एकोणणवाव्मा 
ळतकाच्मा भध्मारा अभेरयकेत 
लेगान े प्रगती शोऊ रागरी 
शोती. टेरीग्राप आणण 
येल्लेवायख्मा नलीन ळोधाॊभुऱे 
अॉड्र्मुवायख्मा वाशवी, 
फुवद्धभान आणण भेशनती 
भुराॊना अनेक उत्तभ वॊधी 
खुल्मा झाल्मा शोत्मा.  

टेरीग्राप कामाारमाभधे 
भेवेंजयची नोकयी शी अॉड्र्मुरा 
मभऱारेरी ऩदशरी भोठी वॊधी. 
अॉड्र्मुनी ताफडतोफ शी नोकयी 
स्लीकायरी. त्माॊना लाटरे की 
वभाजातीर भासमलय रोकाॊना 
ताय ऩोचलण्माचे काभ शे 
कऱकट्ट चगयणीत अनत 
कष्टाच े काभ कयण्माऩेषा 
कधीशी चाॊगरे.  

एकोर्णवाव्मा ळतकाच्मा 
भध्मारा फाया लऴािची भुरे 
नोकयी करून आऩल्मा 
कुटुॊफारा शात्बात रालत. 
अॉड्र्मु कानेगीशी ह्मा 
भुरावायखेच टेरीग्राप 

कॊ ऩनीभधे वॊदेळ ऩोचलण्माच े
काभ कयीत. 

कानेगी ऩरयलाय वऩट्वफगारा याशामरा आरे तेव्शा अॉड्र्मु 
कानेगी फाया लऴााच े शोते. त्माकाऱी फाया लऴाांची भूरे-भुरी 
काभ करून आऩल्मा कुटुॊबफमाॊना शातबाय रालामच.े 
अॉड्र्मुराशी रलकयच काऩड चगयणीत नोकयी मभऱारी. 
काभाच ेताव जास्त आणण कष्ट बयऩूय. त्मावाठीचा ऩगाय 
भात्र कभी. आठलडाबय काभ केरे की त्माचे पक्त १.२० 
डॉरय मभऱामच.े तयीशी अॉड्र्मु कानेगी खुळ शोते कायण शी 
त्माॊची ऩदशरीच कभाई शोती.  



टेरीग्राप म्शणजे काम? 

टेरीग्रापचा ळोध वॎम्मअुर भोविनी वन 
१८३७ भधे रालरा. ह्मारा दयूतायी वॊदेळ 
अवेशी म्शणतात. ह्मा मॊत्राद्लाये राॊफच्मा 
अॊतयालय येडडमो ककॊ ला तायाॊच्मा द्लाये वॊदेळ 
ऩाठलता मेतो. ह्मावाठी लाऩयल्मा जाणाऱ्मा 
सरऩीरा “भोवि कोड” म्शणतात.   

वऩट्वफगाभधे रोक अॉड्र्मुरा ‘मॊग अॉडी’ हमा नालान े
ओऱखत. अॉड्र्मु खूऩ भेशनती आणण फुवद्धभान शोते. 
अल्ऩालधीतच त्माॊना वऩट्वफगाचे वला यस्ते तोंडऩाठ झारे. 
त्माॊनी वॊदेळ ऩोचलण्मावाठी वलाात जरद भागा ळोधून 
काढरे. टेरीग्राप मॊत्रालय वॊदेळ ऩाठलणे आणण आरेरे 
वॊदेळ नोंदलून घेणे शे काभ ते रगेच मळकरे. रलकयच 
त्माॊची टेरीग्राप ऑऩयेटय म्शणून फढती झारी. 

टेरीग्राप कामाारमात काभ कयत अवताना त्माॊना 
वऩट्वफगाभधीर अनेक प्रमवद्ध व्मालवानमकाॊना बेटण्माची 
वॊधी मभऱारी. त्माऩैकीच एक शोते थॉभव स्कॉट. ते 
ऩेन्सवल्लेननमा येरयोड कॊ ऩनीच्मा ऩन्श्चभ वलबागाचे लरयष्ठ 
अचधकायी शोते. मभस्टय स्कॉटना अॉड्र्मुचा उत्वाश, ऊजाा 

वॊदेळ भोवा कोडभध्मे टेमरग्रापभापा त 
ऩाठलरा जाई आणण प्रमळक्षषत कभाचायी 

त्माच ेळब्दाॊभध्मे रुऩाॊतय कयत. 

आणण भशत्लाकाॊषी स्लबाल खूऩ आलडरा. अॉड्र्मुच्मा 
काभाने ते इतके प्रबालीत झारे की त्माॊनी अॉड्र्मुरा 
आऩरा खाजगी वचचल शोण्माफाफत वलचायरे. 



अभेरयकेत लेगाने येल्लेभागि ऩवयत शोते त्माभुऱे 
ऩन्चचभेकडच्मा रोकाॊना प्रलाव, दऱणलऱण 

आर्ण योजगाय वशज वोऩे झारे. 

अॉड्र्मु कानेगीवाठी शी खूऩच आश्चमाजनक ऩण भोठी 
वॊधी शोती. अभेरयकेच्मा प्रगतीतरे येल्लेचे भोठे आणण 
भशत्लाच े मोगदान त े ऩाशत शोते. त्माकाऱी मुयोऩभधीर 
रोक भोठ्मा वॊख्मेने अभेरयकेत स्थराॊतय कयत शोते. 
त्मातीर काशी जणाॊनी कायखासमात नोकयी मभऱलरी 
आणण त े ऩूलेकड े स्थानमक झारे. तय काशी जण 
टेम्ऩोभधून ऩन्श्चभकडे स्थानमक व्शामरा गेरे. ऩन्श्चभेत 
स्थानमक झारेल्माॊना ऩूलेकडीर कायखासमात तमाय 
झारेल्मा लस्तूॊची गयज शोती. तय ऩूलेकडच्मा 
कायखासमाॊना  ऩन्श्चभेकडच्मा कच्च्मा भाराची 
आलश्मकता शोती. राकूड, तेर, दगड इ. कच्चा भार 
लाऩरून ऩक्का भार तमाय शोत अवे. हमा कच्च्मा 
भाराची आणण तमाय लस्तूॊची ऩूला-ऩन्श्चभ बागाभधे 
देलाण-घेलाण कळी कयामची? तय हमावाठी येल्लेभागा शाच 
ऩमााम आशे शा ऩूणा वलश्लाव अॉड्र्मु कानेगीना शोता.  

थॉभव स्कॉटवाठी १८५३ भध्मे अॉड्र्मु कानेगीनी काभ 
कयामरा वुरुलात केरी. त्मालेऱी त े केलऱ वतया लऴाांच े
शोते. अभेरयकेत मेऊन त्माॊना चायेक लऴाच झारी शोती 
आणण ते आता भदशसमारा ऩस्तीव शजाय डॉरय कभलीत 
शोते. १८५९ वारी थॉभव स्कॉट ऩेन्सवल्लेननमा येरयोड 
कॊ ऩनीच े व्शाईव पे्रमवडेंट झारे. आता अॉड्र्मु कानेगीची 
त्माॊच्मा जागी ऩन्श्चभ डडव्शीजनचे वुऩरयसटेसडसेट म्शणून 
ननमुक्ती झारी. त्मालेऱी त्माॊचे लम पक्त चोलीव लऴ े
शोते. 



नागयी मुद्ध 

१८६१ रा वुरु झारेरे नागयी मुद्ध् १८६५ भध्मे 
वभाप्त झारे. दक्षषणेकडीर (कॉन्पेडयेट) 
याजमाॊना गुराभ ठेलण्माचा आऩरा शक्क 
अफागधत ठेलामचा शोता. आऩरी ळेतीप्रधान 
जीलन ऩध्दती अखॊड वुरु याशाली ह्मावाठीशी 
त्माॊचा झगडा चारू शोता. उत्तयेच्मा (मूननमन) 
याजमाॊना भात्र गुराभगगयीची प्रथा फॊद कयामची 
शोती.  
अॉड्र्मु कानेगीनी सववलर लॉयभधे वशबागी 
नव्शत.े ऩयॊत ु टेरीग्राप आर्ण येल्लेभागािच्मा 
व्मलस्थेवाठी त्माॊनी जे काभ केरे ते उत्तयेच्मा 
याजमाॊच्मा वलजमावाठी भोठे मोगदान शोते. 
टेरीग्रापभुऱे  याष्ट्राध्मष सरॊकन ळेकडो भैर दयू 
अवेरेल्मा आऩल्मा वैननकाॊफयोफय वॊऩकाित याशू 
ळकरे. येल्लेभुऱे वैननक आर्ण वाभानाची ने-
आण घोड े आर्ण फग्गीऩेषा वुरब आर्ण 
लेगलान झारी. 

अॉड्र्मु कानेगीवाठी शी 
खूऩच भोठी ऩदोसननत शोती. 
त्माॊनी वऩट्वफगारा एक 
आमरळान घय घेतरे. नतथे ते 
आई आणण टॉभ हमा आऩल्मा 
वोऱा लऴााच्मा बालाफयोफय याशू 
रागरे. अॉड्र्मुरा एकच द:ुख 
शोते की त्माचे शे मळ ऩाशामरा 
लडीर न्जलॊत नव्शत.े  

१८६१ भध्मे नागयी मुद्ध् वुरु झारे तेव्शा थॉभव स्कॉट 
आणण अॉड्र्मु कानेगी लामळॊगटन डी.वी. इथ े मुननमन 
पौजेच्मा भदतीरा आरे. ऩूलालत आणण वुयऱीत येल्लेभागा 
आणण टेरीग्राप व्मलस्था चारू ठेलण्माची जफाफदायी 
त्माॊच्मालय शोती. अॉड्र्मुवभोय शे चाॊगरेच आव्शानात्भक 
काभ शोते ऩण आव्शान ेघ्मामरा त्माॊना आलड.े  

नागयी मुद्ध १८६५ वारी वभाप्त झारे. तोऩमांत अॉड्र्मु 
कानेगीने ऩेन्सवल्लेननमा येरयोड कॊ ऩनीवाठी काभ केरे. 
त्मानॊतय येरयोडच्मा नोकयीचा याजीनाभा देऊन त्माॊनी 
वगळ्माॊना धक्का ददरा. ऩण त्माॊनी आणखी नलीन 
आव्शान ेघेण्माच ेठयलरे शोते.   



प्रकयण चाय 

ऩेन्सवल्लेननमा येरयोड कॊ ऩनीतीर नोकयीफयोफयच 
आणखीन ऩैवे मभऱलण्मावाठी अॉड्र्मु कानेगीॊनी 
इतयशी काभे केरी. उदा. वला बागात येल्लेचे रूऱ 
टाकण्माच े काभ झऩाट्माने चारू शोते ते अॉड्र्मु 
ऩाशत शोते. त्माभुऱे रोकाॊना टे्रनभधून एका 
टोकाशून दवुऱ्मा टोकाकड े जाणे वोऩे आणण वशज 
ळक्म झारे शोते. राॊफच्मा प्रलावारा काशी ददलव 
रागत. इतका भोठा प्रलाव रोक फवून कयतीर शे 
अॉड्र्मुना जया कठीण लाटत शोते. म्शणून जेव्शा 
त्माॊना एक कॊ ऩनी येल्लेत झोऩता मेईर अळी फाके 
फनलत आशे शे कऱरे तेव्शा त्माफद्दर त्माॊना पायच 
उत्वुकता लाटरी.     

राॊफच्मा प्रलावावाठी टे्रनची रोकवप्रमता खऩू 
लाढरी. त्माभुऱे अॉड्र्मुनी प्रलाश्माॊना झोऩून प्रलाव 
कयता मेईर अळी फाके फनलण्माऱ्मा कॊ ऩनीभध्मे 

गुॊतलणूक केरी.   

आगाभी मोजना 
 



मूननमन ऩॎसवकपक येरयोड आर्ण वेंरर ऩॎसवकपक 
येरयोड कॊ ऩनीच ेयेल्लेरूऱ “प्रोभॉ ॊटयी वसभट” मुटाश 

इथे एकत्र जोडरे गेरे तेव्शाचा षण.  

रान्वकॉ ॊहटनेंटर येरयोड 

वाधायण १८६० च्मा आवऩाव अभेरयका 
झऩाट्माने लाढत शोती. तेव्शा प्रलावावाठी रेनची  
रोकवप्रमता चाॊगरीच लाढरी शोती. त्माभुऱे  
याष्ट्राध्मष अब्राशभ सरॊकननी देळाच्मा 
प्रगतीवाठी ऩूलि-ऩन्चचभ येल्लेभागािचा  वलस्ताय 
कयण्माचे ठयलरे. १८६२ वारी अब्राशभ सरॊकननी  

येरयोड कामद्मालय स्लाषयी केरी. त्माद्लाये दोन 
कॊ ऩन्माॊना रान्वकॉ ॊहटनेंटर येल्लेभागि फाॊधण्मावाठी 
ऩयलानगी सभऱारी. मूननमन ऩॎसवकपक येरयोड 
कॊ ऩनीने ऩन्चचभेरा ओभाशा, नेब्रास्काऩावून आर्ण 
वेंरर ऩॎसवकपक येरयोड कॊ ऩनीने ऩूलेरा वाक्ाभेंटो, 
कॎ सरपोननिमाऩावून येल्लेभागि फाॊधामरा वुरुलात 
केरी. “प्रोभॉ ॊटयी वसभट” मुटाश मेथे १० भे १८६९ 
योजी दोन्शी फाजूचे रूऱ जोडण्मात आरे.   
 

नागयी मुद्धात अब्राशभ 
सरॊकन ऩूणित् गुॊतरे 
गेरे शोते तयीशी 
अभेरयकेची प्रगती 
कळी वाधता मेईर 
ह्माचा ते वतत 
वलचाय कयामच.े   



अॉड्र्मु कानेगीॊनी येल्लेच्मा डब्मात झोऩून प्रलाव कयता 
मेतीर अळी फाके फनलण्माऱ्मा कॊ ऩनीभध्मे ऩैवे गुॊतलण्माचा 
ननणाम घेतरा. शी फाके वलकरी गेरी की त्मातून अॉड्र्मुना 
ऩैवे मभऱत. हमा प्रकायच्मा फाकाॊना रलकयच भोठी भागणी 
मेईर आणण त्मातून आऩल्मारा बयऩूय ऩैवा मभऱेर अवा 
अॉड्र्मुचा अॊदाज शोता. आणण तो अगदी फयोफय ठयरा.  

हमा व्मलवामातून मभऱणाये बाॊडलर अॉड्र्मुनी दवुऱ्मा 
उद्मोगधॊद्माभध्मे गुॊतलामरा वुरुलात केरी. येल्लेतच नोकयी 
कयीत अवल्माने येल्लेचे राकडी ऩूर आग रागरी तय जऱून 
जातात ककॊ ला ऩुयाच्मा ऩाण्मात लाशून जातात शे त ेजलऱून 
ऩाशत शोते. त्माऐलजी रोखॊडी ऩूर जास्त वुयक्षषत आणण 
बक्कभ आशेत शे त्माॊना कऱरे. म्शणून त्माॊनी ककस्टोन 
बिज कॊ ऩनी वुरु केरी. वॊऩूणा अभेरयकेत हमा कॊ ऩनीने बिज 
फाॊधण्माच े काभ केरे आणण त्मातून अॉड्र्मुनी बयऩूय ऩैवे 
कभालरे.  

अॉड्र्मु कानेगीॊनी खननजतेर वलदशयीॊभध्मेशी गुॊतलणूक 
केरी. औद्मोचगक क्ाॊती शोण्माआधी कुणी खननज तेराचा 
पायवा लाऩय कयीत नव्शते. ऩण अॉड्र्मुना भादशत शोते की 
नव्मान ेवुरु झारेल्मा कायखासमाॊतीर मॊत्राॊना खननज तेराच्मा 
इॊधनाची गयज ऩडणाय आशे. त्माॊनी ऩेन्सवल्लेननमा आणण 
ओदशओभधीर खननज तेराच्मा वलदशयी खयेदी कयामचा 
वऩाटा रालरा. आणण थोड्मा काऱातच त्माॊनी हमातून 
अपाट ऩैवा मभऱलरा.       

खननज तेर 

१८५९ भध्मे एडवलन डाका नी ऩदशरी खननज तेर वलशीय 
नततूस्लील्रे, ऩेन्सवल्लेननमा मेथे खणरी. तेव्शाऩावून 
अभेरयकेत कच्च्मा तेराच े उद्मोग वुरु झारे.  आज 
अभेरयकेतल्मा जलऱऩाव वगळ्मा खननज तेराच्मा 
वलदशयी टेक्वाव, अरास्का आणण कॎ मरपोननामा इथे 
आशेत. आज तेर शे जगातीर वलाात जास्त भागणी 
अवरेरे नैवचगाक इॊधन आशे. खननज तेर शे खाणीॊभधे 
म्शणजेच ऩथृ्लीच्मा खोर ऩषृ्ठबागात आढऱते. गाड्मा, 
ट्रक, टे्रन, ट्रक्टय इ. अनके लाशनावाठी ऩेट्रोर, डडझरे 
शे खननज तेर रागते. लीज आणण बट्टीवाठी काशी 
घयात, उद्मोगधॊद्मात आणण कायखासमात खननज तेर 
लाऩयरे जाते.  

अॉड्र्मु कानेगीनी धाडवी ननणाम घेतरे 
त्माभुऱेच ते इतक्मा कभी लेऱात मळस्ली उद्मोजक 
शोऊ ळकरे. कुठरे उद्मोग, नलीन ळोध अथला 
लस्तू आगाभी काऱात रोकवप्रम शोतीर हमाचा ते 
अॊदाज घ्मामचे आणण त्मानुवाय त्मात त े
आऩल्माकडीर बाॊडलर गुॊतलामचे.   



प्रत्मेक लस्त ू बफनचूक फनण्माकड ेअॉड्र्मु कानेगीचा 
कटाष अवामचा. काभातीर चाॊगरी गुणलत्ता शेशी   
त्माॊच्मा मळाच े कायण शोते. प्रत्मेक प्रकल्ऩात त े
जातीने रष घारीत. काभ कयणाऱ्मा प्रत्मेक 
व्मक्तीनेशी आऩल्माप्रभाणे काभ कयाले अळी त्माॊची 
अऩेषा अवे. उदा. अॉड्र्मु कानेंगीनी रोखॊडी बिज 
फाॊधामची काभे जेव्शा वुरु केरी तेव्शा त्माॊच्मा रषात 
आरे की उत्तभ प्रतीच्मा रोखॊडावाठी स्लत् त्माची 
ननमभाती केरी तयच ते ऩूणा खात्रीरामक अवेर. म्शणून 
त्माॊनी रोखॊड फनलणाये कायखाने खयेदी केरे. आता 
त्माॊना चाॊगल्मा गुणलत्तेचे रोखॊड वशजी उऩरब्ध 
कयता मेणाय शोते. 

रोखॊडाच्मा उत्ऩादनावाठी ककती खचा मेतो हमाकडे 
त्माॊची फायीक नजय अवे.  फऱ्माचळा कायखानदायाॊना 
आऩल्मारा नपा शोतो आशे की तोटा शे लऴााच्मा ळेलटी 
जेव्शा दशळोफ व्शामचा तेव्शाच कऱामचे. अॉड्र्मु 
कानेगीॊच्मा फाफतीत भात्र अवे कधी घडरे नाशी. एकशी 
ऩैवा अथला कच्चा भार अन्जफात लामा जाणाय नाशी 
अळी काभाची ऩध्दत त्माॊनी अॊभरात आणरी.   

१८६५ऩमांत त्माॊनी इतका प्रचॊड ऩैवा कभालरा की 
त्माॊनी येरयोडच्मा नोकयीचा याजीनाभा ददरा. त्माॊना 
इतय कुणाकड ेनोकयी कयण्माची गयज नव्शती. अवेशी 
स्लत: भारक शोण्माचीच त्माॊची  इच्छा शोती. आऩल्मा 
आत्भचरयत्राभध्मे त्माॊनी मरदशरे आशे, “भाझे बवलष्म 

भरा स्लत: घडलामचे शोते. आज भरा जे वभाधान आशे 
त े येरयोड कॊ ऩनीने ककतीशी ऩगाय ददरा अवता तयी 
मभऱारे नवते. म्शणून भी ऩगायावाठी काभ कयणे वोडून 
ददरे.” 

ऩेन्सवल्लेननमा येरयोड कॊ ऩनी वोडल्मानॊतय अॉड्र्मुनी 
वऩट्वफगाशून समूमॉका रा याशामरा जाण्माचा ननणाम घेतरा. 
समूमॉका  देळाची आचथाक याजधानी शोती. देळातल्मा वलाात 
भोठ्मा वलत्तीम वॊस्था आणण फॉका समूमॉका भध्मे शोत्मा. 
अॉड्र्मु आता प्रचॊड बाॊडलर अवरेल्मा कॊ ऩसमाॊचे भारक 
शोते त्माभुऱे अनेक फॉका जलऱ अवणे त्माॊच्मा दृष्टीने 
भशत्लाच े शोते. वऩट्वफगाभधीर कायखासमाचा कायबाय 
त्माॊनी टॉभरा आऩल्मा बालारा चारलामरा ददरा.  

अॉड्र्मु कानेगीॊचे लास्तव्म वऩट्वफगारा जयी नवरे तयी 
नतथल्मा रोखॊडाच्मा कायखासमाभधरे त्माॊचे रष 
अन्जफात कभी झारे नाशी. उत्तभ काभगाय आणण 
चाॊगरी काभे मभऱालीत हमावाठी ते स्लत् रष देत. 
चाॊगल्मा गुणलत्तेच्मा रोखॊड ननमभातीवाठी ते नलनलीन 
ऩध्दती जाणून घ्मामचे.  

देळबयातीर फाॊधकाभावाठी ननव्लऱ उत्तभ प्रतीच े
रोखॊड अवणे ऩुयेवे नव्शते. स्टीर शे रोखॊडाऩेषा जास्त 
भजफूत आणण वोमीचे शोते. म्शणून अॉड्र्मुनी स्टीरचे 
अत्माधुननक आणण अलाढव्म कायखाने अभेरयकेत वुरु 

  



कयामचे ठयलरे. ‘एडगय थॉभवन स्टीर लक्वा’ हमा नालाने 
त्माॊनी शा नलीन व्मलवाम वऩट्वफगाच्मा फाशेयीर बागात 
उबायरा.  

मा कायखासमाॊच्मा वभूशाभध्मे नॊतय आणखी अनेक 
कायखासमाॊची बय ऩडरी. कायखासमाॊच्मा लाढत्मा 
वॊख्मेफयोफय नपाशी लाढू रागरा. १८९० वार उजाडरे तेव्शा 
अॉड्र्मु कानेगीच्मा मोगदानाभुऱे वऩट्वफगा शे स्टीर आणण 
रोखॊड उत्ऩादनाभध्मे देळातीर अव्लर ळशय फनरे शोते. 
तब्फर ऩॊधया शजायाशून अचधक रोकॊ  ‘कानेगी स्टीर कॊ ऩनी’ 
भध्मे काभ कयत अवत. 

एक वज्जन आणण प्राभाणणक गशृस्थ अळी अॉड्र्मु 
कानेगी माॊची ख्माती शोती. काभगायाॊना त े आदयाची 
लागणूक देत. असम उद्मोजकाॊएलढाच ऩगाय ते आऩल्मा 
काभगायाॊना देत.  

एडगय थॉभवन स्टीर लक्वि, वऩट्वफगि, ऩेन्न्वल्लेननमा  भोठ्मा फॉकाॊच्मा जलऱ अवाले मा शेतूने अॉड्र्मु कानेगी  
वऩट्वफगिशून न्मूमॉकि  ळशयात याशामरा आरे. 



ऩयॊतु १८९२ भध्मे कानेगीच्मा ‘शोभस्टेड स्टीर लक्वा’ 
भधीर काभगायाॊनी वॊऩ ऩुकायरा. लेतनलाढ ददल्मामळलाम 
काभालय रुजू शोण्माव त्माॊनी नकाय ददरा. मा वॊऩाभुऱे 
अॉड्र्मु कानेगीच्मा नालरौकककारा तडा गेरा.  

कानेगी स्टीर कॊ ऩनी  

शोभस्टेड स्टीर काभगायाॊचा वॊऩ 

फवालण्मावाठी वळस्त्र 
ऩोसरवाॊना ऩाचायण 
केरे. त्माभुऱे  
लातालयण चाॊगरेच 
ताऩरे. त्मानॊतय 
झारेल्मा चकभकीत 
१८ रोक भायरे गेरे 
तय अनेकजण जखभी 
झारे. अभेरयकेतीर 
कायखानदाय आर्ण 
काभगाय ह्माॊच्मातीर 
शा वॊघऴि वलाित 
टोकाचा ठयरा. 

अॉड्र्मु कानेगी स्कॉटरॊडच्मा दौऱ्मालय गेरे अवताना 
कॊ ऩनीतल्मा काभगायाॊनी वॊऩ ऩुकायरा. शोभस्टेड 
स्टीर लक्विच्मा  भॎनेजयन ेवॊऩकऱ्माॊलय जयफ 



 दानधभि 
१९०० वाराभध्मे कानेगी स्टीर कॊ ऩनीची लावऴाक 

कभाई चाय कोटी डॉरयच्मा लय ऩोशचरी शोती. एक 
व्मालवानमक म्शणून अॉड्र्मु कानेगी मळाच्मा 
मळखयालय शोते. तेव्शा जीलनात नलीन लऱण 
घेण्माची शीच ती लेऱ आशे अवे त्माॊनी ठयलरे. 
जानेलायी १९०० भध्मे अॉड्र्मुनी रोखॊड आणण 
स्टीरच्मा उद्मोगाचे वॊऩूणा वाम्राज्म ऩॊचलीव कोटी 
डॉरयरा वलकरे. तेव्शा ते ऩावष्ट लऴााच ेशोते आणण 
तीनळे कोटी डॉरयचे भारक शोते, उलारयत आमुष्मात 
त्माॊनी शी वायी वॊऩत्ती वभाजारा दान करून 
टाकरी.   

धनाढ्म रोकाॊनी आऩरी कभाई स्लत:लय खचा न 
कयता चाॊगल्मा काभावाठी ऩैवे दान करून वभाजारा 
भदत केरी ऩादशजे अवे अॉड्र्मु कानेगी हमाॊचे वलचाय 

शोते. काशी श्रीभॊत रोक कुठराशी दानधभा न कयता 
भयण ऩालतात शे त्माॊना बफरकुर भासम नव्शत.े  

अॉड्र्मुच्मा वभाजऩमोगी मोगदानातीर ‘कानेगी टेन्क्नकर  
स्कूर’ - न्जथे वलद्माथी वलसान, असबमाॊत्रत्रकी आर्ण 

व्मालवानमक कौळल्मे सळकत शोते.   

प्रकयण ऩाच 



अॉड्र्मु कानेगीच्मा भते रोकाॊच े अऩुये मळषण शे 
वलश्लातीर अनेक वभस्माॊचे भूऱ शोते. आमुष्मबय 
ऩुस्तके लाचून आणण वुमळक्षषत रोकाॊळी चचाा करून 
अॉड्र्मुची मळकण्माची प्रकक्मा ननयॊतय चारू शोती. 
आऩल्मारा कॉरेजरा जाता आरे नाशी हमाच े त्माॊना 
खूऩ लाईट लाटे. त्माभुऱे देळबयातीर ळाऱा ल कॉरेजना 
त्माॊनी बयघोव देणग्मा ददल्मा.  

अॉड्र्मु कानेगीनी तुटऩुॊजे उत्ऩसन अवरेल्मा 
वेलाननलतृ्त काभगायाॊना आचथाक भदत केरी.  
ळाॊततेवाठी काभ कयणाऱ्मा जगबयातल्मा वॊस्थाना 
त्माॊनी आचथाक ऩाठीॊफा ददरा. त्माॊनी “दशयो पॊ ड” स्थाऩन 
केरा ज्माद्लाये ते वाभासम रोकाॊनी केरेल्मा अवाभासम 
काभाचा गौयल कयत. अवाध्म आजायाॊलय उऩचाय 
ळोधण्मावाठी डॉक्टय आणण लैसाननकाॊना मेण्माऱ्मा 
खचााचा बय ते उचरत. स्कॉटरॊडभध्मे रशानऩणी त्माॊना 
ऑगानलयीर वॊगीत खूऩ आलड.े त्माॊनी अभेरयका, कॎ नडा 
आणण बिटनभधीर आठळेऩेषा जास्त चचाना ऑगानवाठी 
देणगी ददरी. अॉड्र्मु कानेगी आऩल्मा कभाबूभीरा कधीच 
वलवयरे नाशीत. वऩट्वफगाभध्मे दोन कॉरेज, एक आटा 
गॎरयी, म्मुणझमभ, कॉसवटा बलन आणण मवम्पनी 
ऑकेस्ट्रा फाॊधण्मावाठी त्माॊनी बयबरून धन ददरे.  

हशयो पॊ डच्मा 
ऩदकाची भागची 
फाजू “भनषु्ट्माच े

वलाित  उदात्त प्रेभ 
म्शणजे आऩल्मा 

सभत्राॊवाठी 
प्राणाचीशी ऩलाि न 

कयणे.” 



कॎ सरपोननिमा मूननव्शसविटीभध्मे ‘कानेगी ऩुयस्कृत 
ग्रॊथारम’ अऩिण केरे तेव्शा उऩन्स्थताॊना वॊफोगधत 

कयताना अॉड्र्मु कानेगी 

प्रचॊड ऩैवा दान करूनशी अॉड्र्मुकडे अजून बयऩूय 
वॊऩत्ती मळल्रक शोती. त्माभुऱे त्माॊनी ‘कानेगी कॉऩोयेळन’ 
स्थाऩन केरी. अॉड्र्मुच्मा भतृ्मूऩश्चातशी कॉऩोयेळनने ळाऱा, 
लाचनारमे, लैसाननक वॊळोधन अळा वलवलध काभावाठी 
वशाय्म केरे. आजशी चाॊगल्मा काभावाठी कानेगी 
कॉऩोयेळन आचथाक भदत कयत आशे.  

अॉड्र्मु कानेगीनी कोट्मालधी डॉरय दान केरे. अनेक 
चाॊगल्मा काभाॊना त्माॊनी बयघोव भदत केरी. ऩयॊतु 
जगबयात वुरु केरेल्मा ‘अॉड्र्मु कानेगी लाचनारम’ भुऱे ते 
रोकाॊच्मा भनात जास्त घय घरून यादशरे. 

वऩट्वफगाभध्मे गयीफ टेरीग्राप भेवेंजय म्शणून काभ 
कयत अवताना लाचनारम वुरु कयण्माची कल्ऩना त्माॊना 
वुचरी. कनार जेम्व अॉडयवन नालाच ेएक गशृस्थ नोकयी 
कयणाऱ्मा ककळोयलमीन भुराॊना आऩल्मा लाचनारमातीर 
ऩुस्तके लाचामरा देत. दय ळननलायी अॉड्र्मु कानेगीवायखी 
भुरे अॉडयवन माॊच्मा घयी जात आणण आऩल्मा आलडीचे 
ऩुस्तक लाचण्मावाठी घयी घेऊन मेत. ज्माॊच्माभुऱे चाॊगरे 
लाचामरा आणण चाॊगरे मळकामरा मभऱारे त्मा हमा 
वद्गशृस्थाॊना अॉड्र्मु कधीच वलवयरे नाशीत.  

त्माभुऱेच आमुष्मात न्स्थयालल्मालय अॉड्र्मुनी 
लाचनारमे फाॊधण्मावाठी बक्कभ आचथाक भदत केरी. ज्मा 
ज्मा ळशयाॊनी लाचानारामाची भागणी केरी त्मा त्मा 
दठकाणी ‘अॉड्र्मु कानेगी लाचनारम’ उबायरे गेरे. 



अॉड्र्मुची पक्त एव्शढीच इच्छा शोती की रोकाॊना 
लाचामरा नेता माली मावाठी लाचनारमातरी कऩाटे 
ऩुस्तकाॊनी वदैल बयरेरी अवालीत. 

जवजळी हमा काभाची भादशती वगऱीकड े ऩवरू 
रागरी तवतळी अभेरयका आणण जगबयातून अॉड्र्मु कानेगी 
लाचनारमाची भागणी लाढू रागरी. कॎ मरपोननामा ते कॎ नडा, 
ऑस्टे्रमरमा ते अराफाभा वगऱीकडच्मा भोठ्मा आणण 
छोट्मा ळशयाॊभध्मे रोकाॊवाठी लाचनारमे उबायण्माचे काभ 

  
 

जोयात वुरु झारे. अॉड्र्मु 
कानेगीनी एकूण २८११ 
लाचनारमे 
फाॊधण्मावाठीचा ऩूणा 
खचा उचररा.  
११ ऑगस्ट १९१९योजी 
अॉड्र्मु कानेगीना ळाॊत 
भयण आरे. ऩण 
त्माॊच्मा दानळूयतेभुऱे 
आणण अपाट कामााभुऱे 
रोकाच्मा भनात आजशी 
ते अभय आशेत.   

अॉड्र्मु कानेगीची तऱभऱ शोती की 
त्माॊना जळी ऩुस्तके लाचामरा 
सभऱारी तळीच वलि भुराॊनाशी 

सभऱालीत.  

कानेगी लाचनारमे जगबयात 
फाॊधरी गेरी. आज त्मातीर काशी 

लाऩयात नवरी तयी फयीचळी 
आजशी चार ूआशेत.    
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